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Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Månadsuppföljningen per 2021-03-21 godkänns.

Sammanfattning

Prognosen per den sista mars visar på ett resultat på +12,8 mnkr. Detta är
en negativ budgetavvikelse med -2,2 mnkr fördelat på ett överskott på
finansieringen med +12,3 mnkr och underskott i verksamheterna på -14,5
mnkr. Det är framförallt två sektorer som redovisar stora problem att hålla
budget 2021, Samhällsbyggnad och Barn, utbildning och arbetsmarknad.

Med en investeringsbudget på 82,1 mnkr är det prognostiserade resultatet
på gränsen för att kunna upprätthålla soliditeten, kommunens långsiktiga
betalningsförmåga. Minskade generella statsbidrag 2022 och 2023 gör
också att det framtida utrymmet för verksamhet minskar. Bland annat därför
fordras vidare åtgärder för att få verksamheterna inom ram innevarande år.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -477,1 -491,6 -14,5
Finansiering 492,1 504,4 +12,3
Summa (årets resultat) 15,0 12,8 -2,2

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 82,1 82,1 0,0

Någon genomgripande uppföljning av investeringsbudgeten har inte gjorts
per mars. Prognosen pekar mot att budgeten kommer att ianspråktas i sin
helhet.

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto Budget Utfall
31/3

Prognos
avvikelse
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..........

Service och
administration

29,8 8,1 0,0

Stöd och omsorg 222 ,9 53,8 0,0
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

171,1 42,5 -9,1

Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 13,2 -5,4

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,3 2,3 0,0

Politisk
organisation

5,3 1,5 0,0

Summa
verksamheterna

477,1 121,4 -14,5

Varav merkostnader
Covid -19

(2,8)

Service och administration
Prognosen pekar mot att budgeten kommer att hållas.

Åtgärder
Omfördelning av resurser vid vakanser, utredning kring kosten pågår,
eventuell översyn av avgifterna för simhallen.

Stöd och omsorg
Prognosen visar i det närmaste ett nollresultat. Sektorn har fortsatt haft ett stort
arbete kring Corona med fördyrande kostnader.
Inom äldreomsorgen har nya stora ärenden med dubbelbemanning tillkommit.

Åtgärder
Underskottet i hemtjänsten har minskat sedan förra uppföljningen och beräknas
minska ytterligare genom att noga följa personalbemanningen och justera vid
nedgång av antalet timmar. Till sitt stöd har cheferna ett planeringsverktyg.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Förskoleverksamheten prognostiserar att underskott på -6,1 mnkr,
grundskolan -2,4 och kulturverksamheten -0,2 samt ledning och
administration -0,4. Prognosen visar på ett samlat underskott på -9,1 mnkr.

Förskolan har under flera år gått med ett underskott och kan inte hämta
hem både ett budgetunderskott sedan tidigare år och också en anpassning
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KSAU § 20 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

efter årets tilldelning. Paviljonger Ringarum används inte av verksamheten
men kostnader belastar förskolans budget under de första åtta
månaderna.

Skolornas budget kommer inte att ha budget i balans under 2021. En av
orsakerna är flera elever med väldigt speciella behov som kräver mycket
resurser och den andra orsaken är minskning av ersättning från
Migrationsverket.

Åtgärder
Kommunstyrelsens Barn och utbildningsutskott beslutade 2021-03-15, §
19 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan samt
att återkomma med redovisning av personal, lokalförsörjning och
skolskjutsar. Arbetet pågår där bland annat strukturella förslag kommer att
redovisas.
Inom arbetsmarknadsenheten (AME) pågår en genomlysning av
verksamheten samt dess organisation och ledning.

Samhällsbyggnad och kultur
Totalt prognostiserar sektorn ett underskott på -5,4 mkr varav -3,4 mnkr
avser den skattefinansierade verksamheten.
Gatuavdelningen har visar en prognos på -0,9 mnkr och
fastighetsavdelningen -1,8, lednings och administration prognostiserar ett
underskott på -0,3 mnkr.

På Gatuavdelningen har kostnaderna för vinterväghållning redan
överskridit budget. På fastighetsavdelningen kommer det nya
internhyressystemet att införas vid halvårsskiftet.

Renhållning prognostiserar ett underskott på – 2,0 mnkr.

Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr.

Åtgärder
Kommundirektören fick i uppdrag (KSAU §10, 2021-02-17) att upprätta en
handlingsplan för år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I
synnerhet ska handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och
renhållning.

Finansiering
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KSAU § 20 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett
överskott mot budget på +12.3 mnkr. Detta beror framförallt på att
skatteunderlaget 2020 inte sjönk i den omfattning som prognostiserades
vid budgettillfället. Under mars månad nyupplånade kommunen 15 mnkr.

Investeringar
Budgeten beräknas ianspråktas i sin helhet.

Sammanfattning och slutsatser

Verksamheternas samlade prognoser på -14,5 mnkr är en för stor negativ
avvikelse för att kommunen ska kunna upprätthålla sin betalningsförmåga.
Trots att finansieringen prognostiserar mycket stora överskott +12,3 mnkr
understiger prognosen därmed det budgeterade resultatet på -2,2 mnkr.
De generella statsbidragen kommer att minska 2022 och 2023 jämfört med
innevarande års nivå. Detta betyder att det inom nuvarande skattesats inte
finns utrymme för någon expansion utöver beslutade ramar. Mer strukturella
åtgärder måste troligen genomföras på dessa båda sektorer för att kunna nå
budget i balans.

Kommundirektören fick i uppdrag av KSAU 2021-02-17 § 10 i samband med
redovisningen av det preliminära bokslutet att upprätta en handlingsplan för
år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I synnerhet ska
handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och renhållning.

Därutöver fick förvaltningen i uppdrag av KSAU 2021-03-17 § 19 att i
samband med apriluppföljningen ha en samlad analys och åtgärder för att nå
budget i balans på sektorerna Samhällsbyggnad och Barn, Utbildning och
Arbetsmarknad. Detta bör samordnas med tidigare uppdrag givna av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-09
Rullande 12 månadersuppföljning mars

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KSAU § 21 KS-SA.2021.30

Justerare

..........

..........

Avtal, Ringarums Stationshus

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta sin hembudsrätt till fastigheten
RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69. Pantbrevet för fastigheten på 500 000 kr
återlämnas till ägaren Ringarums Stationshus ekonomiska förening (org.nr
769628-7833).

Jäv

Ulla Wallering Fall (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Lars Beckman (S)
ersätter henne under denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 125 att godkänna
överlåtelseavtalet avseende före detta järnvägsstationen i Ringarum (del av
Ringarums Prästgård 1:28). Motpart var Ringarums Stationshus ekonomiska
förening. Numera efter fastighetsreglering Ringarums Prästgård 1:69.

Köpeskillingen uppgick till 250 tkr vilket finansierades med en revers som
föreningen lämnade till kommunen. Efterhand som föreningen har fullgjort
sina åtaganden avseende renovering av byggnaden har reversen skrivits ner
enligt avtalet och den 31/12 2020 skrevs reversen ner till noll kronor.

Enligt avtalets 5:e punkt får inte fastigheten överlåtas till någon annan utan
att den först hembjudits till kommunen. Köpeskillingen ska då vara 250 tkr.
Om föreningen underlåter att före överlåtelse till annan hembjuda fastigheten
till kommunen har föreningen att utge vite om 500 tkr.

Föreningen har av de båda ovanstående skälen lämnat ett pantbrev å bästa
rätt till kommunen på 500 tkr som säkerhet.

Eftersom reversen numera är återbetald finns bara hembudsrätten kvar för
den säkerhet som pantbrevet utgör. Förvaltningen gör den bedömningen att
kommunens intresse av att ha kvar säkerheten och vilja återköpa fastigheten
är mycket begränsad. Därtill försvårar pantbrevet föreningens möjligheter till
framtida upplåning med fastigheten som säkerhet.
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..........

Därför föreslår förvaltningen att kommunen avslutar sin hembudsrätt och
återlämnar pantbrevet till föreningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Internkontroll 2020, Redovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Redovisningen av internkontrollen 2020 godkänns.

Ärendebeskrivning

Internkontrollarbetet har genomförts under året enligt den
kommungemensamma planen som gällde för åren 2019 – 2020.

Internkontrollen är relativt omfattande och bedöms väl uppfyllas sitt syfte.
Vissa avvikelser har identifierats och dessa ligger till grund för att rutiner
och processer har förbättrats.

Sektorsspecifika rapporter har redovisats på respektive utskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-19
Kommungemensam rapport internkontroll 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Ansökan om kartbidrag 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala hela ansökta summan om 88 192 kr
till Hammarkinds OK.

Finansering sker från kommunstyrelsens anslag för 10-mila, aktivitet 558.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar att hela den ansökta summan om 88 192 kr
utbetalas till Hammarkinds OK. Finansiering ska ske från anslaget för 10-
mila.

Ärendebeskrivning

Hammarkinds OK ansöker om stöd på 88 192 kr vilket är 50 % av
totalkostnaden för kartframställning inför 10Mila. Tävlingen 1 – 2 maj 2021 är
inställd på grund av rådande pandemi. Föreningen avser att hålla tävlingen
vid senare tillfälle. Är detta inte möjligt avser man att arrangera annat större
arrangemang.

Enligt policy och riktlinjer för förenings- och arrangemangsstöd i
Valdemarsviks kommun utbetalas stöd till Hammarkinds OK årligen för
framställning av orienteringskartor. Stödet utbetalas i samband med att
föreningen ansöker om grundstöd. Föreningen ska till kommunstyrelsen
redovisa varje kartas faktiska framställningskostnad varefter
kommunstyrelsen avgör om ytterligare stöd ska utgå eller om del av
utbetalda stöd ska överföras till nästkommande kartframställning.

Förslag från förvaltningen är att bevilja stöd på 10 000 kr vilket är det stöd
som förvaltningen historiskt sett föreslagit.
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Justerare

..........
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-04
Ansökan inkommen 2021-02-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Svar på skrivelse angående Kyrkogatan och dess öppnande
för genomfartstrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att lämna framskrivet svar.

Ärendebeskrivning

Ett brev med krav på svar inkom till kommunen 2021-02-22. Brevskrivarna
önskade en förklaring till varför Kyrkogatan öppnats för trafik, samt veta
varför de ej fått ut delegationsbeslutet rörande detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-31
Skrivelse inkommet 2021-02-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Ändring av detaljplan för Mossebo-området

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen som markägare, ger tillförordnad Sektorchef för
Samhällsbyggnad i uppdrag att hos Miljö- och byggnämnden ansöka om att en
ändring av detaljplan för Mossebo-området genomförs.

Kostnaden för detaljplanen tas från försäljningsintäkter av kommunens
tomter i området.

Ärendebeskrivning

Vid E22 och infarten till Valdemarsvik norrifrån ligger ett bortsprängt berg, i
det s k Mossebo-området som är planlagt för industriändamål.
Markägarens plåtslageriverksamhet har påbörjat sin verksamhet i
nybyggda lokaler. Förfrågningar från andra intressenter har ställts till
markägaren om att etablera ytterligare verksamheter på återstående
outnyttjad mark och även på mark som kommunen äger.

Under åren har ett antal åtgärder vidtagits som delvis strider mot
nuvarande plan:
- anläggande av buss slinga för fjärrbussar.
- anläggande av rondell för väg 212 i samband med att planskilda

korsningen iordningställdes.
- anläggande av lokalgata på prickmark (mark för vilken det råder

byggnadsförbud).
Detaljplanen behöver korrigeras för att dessa åtgärder ska bli planenliga.

Delar av området är planlagt enbart för etablering av industriverksamhet.
Resterande delar av detaljplanen är planlagda för både handel, kontor och
industri. För att området som helhet med logistik mm ska fungera som
både ett industri- och handelsområde är det nödvändigt att göra en
detaljplaneändring.
I gällande plan blir det området som kan nyttjas för snävt enligt vad som
efterfrågas hos markköpare.
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..........
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KSAU § 26 ÖVRIG.2020.29

Justerare

..........

..........

Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till remissvar.

Ärendebeskrivning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027.
Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till Vattenmyndigheten
senast den 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med
direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar,
grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i arbetet är att alla
berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner,
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från
olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-31
Remissvar
Åtgärder i åtgärdsprogrammet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KSAU § 27 KS-TEK.2017.1 VALDEMARSVIK 4:126

Justerare

..........

..........

Valdemarsvik 4:126, VA-anslutning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Fastighet Valdemarsvik 4:126 består av 2 st stora byggnader på ca 1000 m2

per styck. Den ena består av kontor, verkstad, lager och personalutrymmen,
den andra består av ett stort kallförråd. Taxans konstruktion gör att
anslutningsavgiften blir hög då den inte tar hänsyn till kallförråd. Efter
platsbesök av VA-chef görs bedömningen att ägaren ska betala avgifter för
ett av husen på 1000 m2.

I VA-taxans §5 punkt 5.4 läser man att all yta ska omräknas till
lägenhetsavgifter. För denna fastighet blir det 2000/150=13,3= 14 st
lägenhetsavgifter. I vårt förslag ska man betala för 7 st.
I §11 Står det så här ordagrant:
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss
fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

För framtiden kan detta kallförråd byggas om till något annat. Då finns det
denna skrivning i taxedokumentet.

§12 punkt 12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t
ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det
åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
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Justerare

..........

..........

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-16
Avtal om avsteg enligt 11 § gällande taxa inom VA-verksamhetsområdet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Färdtjänst-Nya egenavgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Nhela Ali (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk
kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas
ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen
taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1
juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för
inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och
uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan
kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i
länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så
enhetlig som möjligt.
Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den
inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär
samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i
avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i
likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken
föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr
respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från
Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.
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Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och
reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har
exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i
enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1
och zon 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-09
Statistik reslängd
Statistik resefrekvens
Beslut egenavgifter Regionfullmäktige
Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av uppdrag - Kommunen ska erbjuda
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som på sikt
leder till egen försörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med uppdraget om att kommun ska erbjuda vuxenutbildning och
arbetsmarknadsåtgärder som på sikt leder till egen försörjning, redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april.

En omorganisering av GIFVA-enhet har pågått under hösten 2020 och
fortsätter under våren 2021. Fritidsgården Fabriken och Vuxenutbildning är
nu organiserad under Vammarskolans rektorsområden. Vuxenutbildningens
samverkan i arbetsmarknadsfrågor kvarstår oförändrad och är av stor vikt.
Syftet är att skapa en sammanhållen enhet för arbetsmarknadsfrågor - Arena
arbetsmarknad, där arbetsmarknadsenheten och integration ingår och med
vuxenutbildning som en viktig samarbetspartner. Integrationsarbetet syfta
helt till att integrera våra medborgare med utländska bakgrund på
arbetsmarknaden.

Vi ser en trend att arbetslösheten tenderar att öka och att antal personer i
vuxenutbildning minskat. Vi ser behov av att intensifiera arbetet för att
minska arbetslösheten i vår kommun i samverkan med IFO,
samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen.

Ärendebeskrivning

En sänkt arbetslöshet nås genom att höja utbildningsnivån i kommunen
genom en lyckad skolgång. Under 2021 ska utvecklingen i landet bevakas,
hur Coronapandemin påverkar arbetslösheten i kommunen och åtgärder
vidtas för den målgrupp som står utanför arbetsmarknaden. Satsning på
utbildning, validering, olika jobbspår, praktik m m utifrån var individen
befinner sig. Fokus kommer under 2021 också att ligga på en utökad
samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsverksamhet, individ- och
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familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. Det krävs också ett aktivt arbete
för att skapa fler praktikplatser i kommunen.

Vuxenutbildning erbjuds lokalt och i samarbete med andra kommuner som
leder till arbete. Organisationen har medarbetare som aktivt arbetar med
frågorna på plats i Valdemarsviks kommun. Kontinuerligt ska behovet
kartläggas, trender och händelser ska omvärldsbevakas och samverkan med
Arbetsförmedlingen ska ske så att rätt insatser prioriteras.

Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt sex uppdrag till
verksamheten under året. Uppdragen ska under året redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen ska beskriva hur uppdraget
avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt planen är det
andra uppdraget som ska redovisas, Kommunen ska erbjuda
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som på sikt leder till egen
försörjning

Bakgrund
Under 2020 slutade chefen för GIFVA och tillika biträdande sektorchef. En
tillsättning av tillförordnad chef skedde sommaren 2020 genom intern
tillsättning. Vårt budgetläge tillät inte en extern rekrytering. Parallellt med det
inledde sektorchef en omorganisation av rektorsområden vilket även
påverkar GIFVA då två av fem verksamhetsgrenar organiserades under
Vammarskolans rektorsområde.

Inom GIFVA finns fem verksamhetsgrenar: gymnasieuppföljning inkl.
uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), integration,
fritidsgården Fabriken, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vi avser att
organisera enheten till att fokusera fullt ut på arbetsmarknadsuppdraget och
som en sammanhållen enhet. Förändringsarbetet är pågående. Arbetsnamn
för enheten är Arena arbetsmarknad.

Arbetslösheten
Antalet öppet arbetslösa vid årsskiftet 2020/2021 var 133 personer. Det är en
ökning sedan 2020 då antalet öppet arbetslös var 122 personer. Arbetslösheten
under 2020 låg på 8,2% och har första kvartalet 2021 ökat till 8,8%. Prognosen är
att arbetslösheten kommer att öka, då exempelvis konkurser i länet ökade i
december 2020. Osäkerheten i världen är p g a av pandemin stor, vi kan se att det
påverkat vår kommun i en relativt liten utsträckning hittills men vi måste fortsätta
bevaka frågan. De som får svårast på arbetsmarknaden är de unga (som inte
kommer in på arbetsmarknaden) samt de som stod långt ifrån arbetsmarknaden
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redan innan pandemin, och kring dessa krävs inte bara ett vanlig
coaching/vägledning utan mycket socialt arbete, vilket tar tid.

Enheten för arbetsmarknad har sökt medel från Delegationen för nyanlända och
unga (DUA) och blivit beviljade 300 tkr för 2021. Statsbidraget ska förstärka
samverkan för unga som riskerar långtidsarbetslöshet.
Vi har under slutet av 2020 börjat ta oss an ett bredare arbetsmarknadsuppdrag
och har skrivit nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen.

Integration
Valdemarsviks kommun tog emot många nyanlända under flera år. Mottagandet har
under senare år minskat och 2020 och 2021 kommer vi inte få några nyanlända
placerade i kommunen. I nuläget är 169 inskrivna inom gruppen nyanlända som
flyttat in (alla åldrar) under de senaste fyra åren. Dessutom jobbar vi fortfarande
med ca 30 personer som bott lite längre.

Under 2020 deltog 20 personer i gruppen nyanlända i integrationsprojekt. I år är det
ca 22 personer i nya projektet samt förhoppningsvis ytterligare 15 personer om
körkortsutbildningen implementeras. Av de nyanlända är det cirka 35 personer som
arbetar och cirka 25 personer som är i studier efter SFI. Dessutom är det strax
under 40 personer som läser SFI.
Fokus för våra integrationsinsatser är att driva projekt som syftar till att få
nyanlända i arbete. Medarbetarna som arbetar med integration (1,5 medarbetare)
finansieras idag av extern finansiering och uppdrag.

Pågående integrationsprojekt

 Förberedande körkortsutbildning – vilket resulterat i att fler själva tar körkort
och då närmre arbetsmarknaden.

 Socialt företagande – nystartat, få fler nyanlända att starta företag.

Vuxenutbildning
Det är av vikt att en bra vuxenutbildning finns lokalt och nära befolkningen, den ska
vara tillgänglig och nära. Under 2020 erbjöd vi distansutbildning som anordnas
lokalt i Valdemarsviks Kommun och med coachning på plats. Vi kommer att under
2021 utveckla lärcentrum ytterligare då vi fått statliga medel till detta. Vi har ett
komplett vuxenutbildningspaket på plats och via samverkan regionalt.
Yrkesutbildningar erbjuds inom: Vård och omsorg, barnskötare, löne- och
ekonomiassistent, starta eget och lokalvård
Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg till att komma i sysselsättning och vi behöver
en god studie- och yrkesvägledning för att lotsa människor framåt mot
studier/praktik för att sedan komma in på arbetsmarknaden eller i högre
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studier. Verksamhet avser öppna upp ytterligare så att vi blir mer publika och nära
invånarna.

Statistik antal studerande inom vuxenutbildning

År Exlearn Norrköping Söderköping
Totalt

2020        178 19 27 224

2021        119 13 18 150

Inom SFI studerade 60 under 2020. Valdemarsviks Kommun hade då avtal om SFI
med Norrköpings kommun. Vi sa upp avtalet med Norrköpings kommun och från
årsskiftet tecknades samverkansavtal med Söderköping där vi för närvarande har
28 studerande inom SFI.

Praktik och anställning
Just nu är det 4 deltagare på kommunala praktikplatser, varav 2 deltagare inom
näringslivet. Sju personer väntar på praktikplats, en del ska vara inom vård och
omsorg som är stoppad p g a pandemin. För närvarande finns 9 extratjänster.

Intresset för att ta emot praktikplatser har tyvärr minskat hos både kommunen och
AF. Däremot har intresset ökat hos individen. Enheten använder olika metoder för
att anskaffa nya praktikplatser eller anställningar. Arbetsplatser säger ofta nej till
praktik eftersom det krävs mycket handledning under en kort tid (tre månader) dock
finns det intresse för extratjänster hos vissa enhetschefer, stödet förlängs ytterligare
tolv månader så matchningen bedöms viktigt för att det ska vara bra för alla.
Enheten har idag kontakt med 9 företag i Valdemarsviks Kommun som gärna tar
emot praktikanter och de är måna om att ge individer bra förutsättningar men ställer
krav: bra svenska, rätt inställning och rätt viljan. Kommunala platser kommer att
behövas och är en viktig åtgärd för våra nysvenskars integration och inlärning.

Arbetsmarknadsenheten
Enheten arbetar med deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Enheten utför
en rad arbeten åt kommunen såsom matkörning, skogslag, fikabeställningar m m.
Nyligen startade ett EU-projekt som riktar sig till de som är längst från
arbetsmarknaden ”Grön rehab”, där bland annat Möjligheternas trädgård ska
utvecklas ytterligare samt djurskötsel på en gård i närheten.

AME tar emot från IFO, KAA och AF. Enheten noterar en skillnad under 2020 att de
remitterade är från KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och försörjningsstöd i
större utsträckning och inte Arbetsförmedlingen som tidigare. Utmaningen med
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detta är att dessa individer kräver mer insatser och som gör att det tar längre tid att
få ut dem i arbete.

Samverkan
Det har under flera år funnits en samverkan mellan IFO och AME. Vi har ett
flödesschema som beskriver en process att skriva in en deltagare på AME
och hur individen utvecklas till självförsörjning. Samarbetet har under våren
aktualiserats igen och chefer mellan enheterna har avstämningsmöten. Ett
samförstånd och samsyn för individens bästa ska råda.

Arbetsförmedlingen har ingått ett samarbetsavtal med
arbetsmarknadskontoret och har även tecknat avtal för att hyra kontor i
entrén till Funkis (gamla medborgarkontoret). Tanken är att även
arbetsmarknadskontoret ska bemanna denna lokalyta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad 2021-04-06

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

24(25)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-04-14

KSAU § 30 Nämnd.2021.3

Justerare

..........

..........

Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalfrågor
Kommundirektören informerar om följande punkter inom personalområdet:

· Överenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd.

· Ett IT-system för tillbudsanmälningar, KIA, har köpts in.

· Nytt telefonväxelsystem kommer implementeras 2021-04-20.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om följande:

· Satsning om renovering och utbyggnad av utegrillar i kommunen.

· Satsning på information- och skyltning.

· Annonsering för ersättare till ny näringslivsutvecklare är publicerad.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar om nuläget gällande näringslivet samt
arbetsmarknaden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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